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GRAPHOLITHACONICOLANA, Heyl.

D i a g n o s. Conicolana
,

palpis canis , alis anteriorihus nïgro-

fuscis, basi plumheo-nüihdü , sfrigis duabus coerulescenti-

plumbeis, in costa niveis , inferius divergentibus ,
singulis

tribus costae posticae niveis , inferius plumbcis , speculo ob-

soleto, puncto marginali infra apicem nullo, ciliis plumbeis. $ ?.

Expansio alarum mm. 9 —12.

Habitat larva in conis Pini sylvestris.

De voorvleugels zijn langer gestrekt dan bg Graph, cosmo-

pharana Tr. en Scopariana Herr. -Schaff, (welke beide soorten

zg in teekening vr^ nabij komt), de vóórrand is langer dan

de binnenrand, waardoor de aehterrand, vooral bij het mannetje,

schuiner wordt. De vleugelpunt is duidelijk doch, even als

de staarthoek , afgerond. Het wijfje is oogenschijnlijk iets

breedvleugeliger. De kleur is een glanzig donker rosachtig

bruin, aan de vleugelbasis iets met metaalglans. Het tweederde

buitenste gedeelte is goudgeel bestoven en wel in regelmatige

buiten- en benedenwaarts loopende strepen , doch veel minder

sterk dan bij Graph, cosmophorana Tr., terwijl de tint van het

geel niet zoo helder is en er geene ophooping daarvan in en

op den spiegel, als bij laatstgenoemde soort, voorkomt. Aan

den voorrand zijn, achter het midden, vier haakjes, de drie

eerste op gelijken , doch het vierde van het derde op grooteren

afstand van elkander, terwijl een vijfde vóór het midden staat.

Allen zijn enkelvoudig en wit gekleurd. Uit vijf en vier loopen

van den vóór- naar den binnenrand twee flaauwe, de tweede
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het meest, gebroken potloodlynen , met fraaijen blaauwachtigen

weerschijn. Zg loopen slechts tot aan het midden evenwijdig,

doch van dââr wijkt de tweede meer naar buiten om de bin-

nengrens van den spiegel te vormen, terwijl de eerste zich»

wortel waarts gebogen, naar den binnenrand wendt. Bij enkele

exemplaren is nu eens de eerste, dan weder de tweede dwars-

lijn iets afgebroken.

De spiegel is driehoekig, niet lichter dan de grondkleur, en

is zelden duidelijk zwart gestreept; de onderste hoek is veel

scherper dan bij Graph, cosmophorana Tr, ; de achterste potlood-

grens is dik , van den achterrand gescheiden en daarmede slechts

voor een gedeelte evenwgdig en zou, bij verlenging, loodregt

op den staarthoek vallen. Zij is overigens meer of minder

door eene potloodlijn met het eerste costaalhaakje vereenigd.

Ook het tweede costaalhaakje verlengt zich soms door een

potloodlijntje tot digt bij den spiegel ^).

De franjeliJQ is donker zwart zonder oogpunten, de franje

zelf metaalglanzig grauw, aan de punt iets donkerder.

De achtervleugels zijn bruinachtig grauw, aan den wortel

lichter. De franjelijn iets donkerder dan de grondkleur; de

franje zelf is vuil wit. De donkere bestuiving naar den omtrek

is bg het wijfje meer uitgedrukt dan bij den man.

De onderzijde is glanzig grauw met doorschijning der haakjes

aan den voorrand der voorvleugels.

Aan den kop is het voorhoofd lichtgrau w, ruig behaard, het

achterhoofd donker.

De palpen zijn eveneens, vooral het tweede lid, zeer lang

lichl grauw, het derde zeer korte lid daarentegen ook vrij kort

donker behaard.

De sprieten zijn draadvormig, aan de onderzijde licht grauw,

aan de bovenzijde donker getint.

De thorax is glad, neerliggend behaard, en, met de schou-

derdeksels, van de kleur der voorvleugels; het achterlijf is

1) Ik tel het buiteast gelegen haakje als 1 en zoo vervolgens opklimmend naar

de vleugelhasis.
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mede donker, doch aan de randen der segmenten iets lichter

even als de geheele onderzode. Het mannetje heeft eene

staartpluim.

De pooten, glad behaard, zijn als de onderzode gekleurd;

de tarsen licht en donker geringd, bg het mannetje de achter-

scheenen zonder haarkwast, overigens gewoon gevormd. De

vleugelspanning bedraagt 9—12 millim.

De rups leeft in de kegels van Pinus sylvestris en wel alleen
,

ten minste naar mijne ondervinding , in die van hooge opgaande

boomen in het Mastbosch bij Breda, welks bodem grootendeels

uit heidegrond bestaat. Men kent de bewoonde kegels daaraan,

dat zij aan eene zijde kromgegroeid en met hars en uitwerp-

selen der rups zyn bedekt.

De larve zelf, die ik alleen in December, tegen het ver-

poppen vond, is geelachtig groen, betrekkelijk kort met zwart

nekschildje en anaalklepje. Zij is met zeer korte, op wrat-

achtige verhevenheden staande, haren bedekt. (Vermoedelijk

zal bg mijn exemplaar, dat zich kort na het vinden verpopte,

kleur en vorm niet de normale zijn, doch het is mij, uit den

aard der zaak, niet mogelijk geweest betere exemplaren vroeger

magtig te worden). Zij voedt zich met het inwendige der

kegels, en maakt daarin willekeurige gangen.

De pop is geheel kastanje-bruin, vrg klein en heeft aan het

kopeind een spits hoorn-verlengsel , dat donkerder getint is,

terwijl alle achterlyfsringen op de rugzyde sterke doch korte

haakjes dragen. Beide laatste hulpmiddelen maken het haar

mogelgk zich uit haren gang, en door het afsluitende spinsel

en de bedekkende hars heen, naar buiten te boren voor het

uitkomen des vlinders, welke in het laatst van Mei en in het

begin van Jung verschijnt.

Onze soort is stellig in Noordelijk Europa verspreid, doch

is vermoedelgk daardoor nog niet ontdekt gew orden , omdat de

imago de toppen der hooge dennenboomen niet verlaat en dus

alleen bij kweeking wordt verkregen. In 1871 door my ont-

dekt, wordt zij door mij jaarlijks in aantal gekweekt.
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PS. Hoe naauwkeurig ook eene insektenbeschrijving is op-

gemaakt, weegt zij niet op tegen eene afbeelding naar de

natuur. Een miskennen der soort wordt dan onmogelijk. Dr.

S. C. Snellen van Vollenhoven heeft mij beloofd, zoo spoedig

doenlijk, eene afbeelding van Graph, conicolana m. te maken

en alzoo zgne meesterhand in dezen alweer voor de wetenschap

te willen leenen. Hem zy daarvoor mijn' opregte dank gebragt,

even als aan Professor Zeiler, die mij, bij de beschrijving

onzer nova species, menigen nuttigen wenk heeft gegeven.

Breda, 6 Februarij 1874. F. J. M. Heylaerts Jr.



Tot beter en gemakkelijker overzigt laat

der vier volgende, digt bij

Gr. pîuetaua Schläger.

De voorvleugels vrij lang gestrekt,

doch tamelijk breed.

De haakjes zijn duidelyk dubbel.

De potloodlijnen met violetten weer-
schijn.

De twee dwarslijnen zijn zeer breed,
de eerste kennelijk dubbel en scherper
gebroken dan de tweede.

De spiegel is driehoekig en breed;
de onderste hoek is bijna afgerond.

De achtergrenslijn van den spiegel is

van den buitenrand des vleugels afge-
scheiden, en loopt alleen van onderen
met dezen evenwijdig.

De franje met een onduidelijk oogpunt.

De achtervleugels bruinachtig grauw,
aan den wortel lichter.

De franjelijn donkerder dan de grond-
kleur der achtervleugels.

De onderzijde glanzig grauw met sterke
afschijning der haakjes

, waarvan het
verlengde eerste den vleugelpunt insluit.

Palpen penseelvormig
, wit gestippeld

donkergrauw behaard.

Gr. scopariaua Herr.-Schäff.

De voorvleugels kort en breed.

De haakjes zijn ongelijk en staan in

ongelijke afstanden van elkander.

De potloodlijnen met roodachtigen weer-
schijn.

De twee dwarslijnen zijn scherper i

gebroken.

De spiegel is driehoekig; de punt
van den onderhoek staat op den bin-

nenrand en is scherper.

Als Cosmophorana , doch minder even-

wijdig met den buitenrand.

Als Cosmophorana.

De achtervleugels voor de punt wit-

achtig aan den voorrand donker gevlekt.

De franjelijn der achtervleugels dik

zwart.

De onderzijde glanzig grauw met
doorschijnende haakjes. Voorrand der
achtervleugels donker gevlekt.

Palpen penseelvormig
,

grauw behaard.
eenkleurig

4



IK hier volgen eene differentieel diagnose

elkander komende soorten.

Gr. cosmophorana Tr«

De voorvleugels iets langer gestrekt

dan bg de vorige.

De vier haakjes achter het midden
staan op gelyken afstand van elkander.

De potloodlijnen met witachtig zilve-

ren weerschijn.

De twee dwarslijnen zijn dik , flaauw

gebroken en loopen evenwijdig.

De spiegel is driehoekig en breed,

de onderhoek stomper.

De achtergrenslyn van den spiegel

is van den buitenrand des vleugels ge-

scheiden en loopt met dezen evenwijdig.

De franje met een duidelijk oogpunt

in cel 6.

De achtervleugels eenkleurig donker-

bruin.

De franjelijn niet donkerder dan de

grond der achtervleugels.

De onderzyde glanzig grauw met
doorschijnende haakjes. De afdruk van
haak 1 verlengd tot aan den achterrand.

Palpen niet zeer lang , ruig behaard
,

derde lid donkerder en kort.

Gr. conicolaua mihi.

De voorvleugels lang gestrekt en

smaller.

Haakje 4 staat van haakje 3 verder

dan 1 van 2 en 2 van 3.

De potloodlijnen met blauwachtigen

weerschijn.

De twee dwarslijnen zijn dik , loopen

tot op de helft parallel en wijken dan
van elkaar af.

De spiegel is driehoekig; de punt van
den ondersten hoek blijft van den bin-

nenrand afgescheiden en is vrij scherp.

De achtergrenslijn van den spiegel

niet parallel met den buitenrand, doch

staat loodregt op den staarthoek.

De franje zonder oogpunt. ^)

De achtervleugels bruinachtig grauw,
aan den wortel lichter.

De franjelijn der achtervleugels iets

donkerder dan de grondkleur.

De onderzijde glanzig grauw met door-

schijnende haakjes, in den omtrek don-

kerder bestoven, in het midden lichter.

Palpen zeer ruig behaard, licht grauw,

derde lid zeer donker en kort.

1) Bij een enkel <? mijuer drie opeenvolgende

kweekingen komt er een spoor van oogvlek in

cel 6 voor.


